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Medeopricht(st)er FEHAC.  
 

 

 

TOERRIT & BBQ op 16 september 2018 
 

We starten om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein van NS station Zaandijk/Zaanse 
Schans aan de Wezelstraat in Zaandijk. 
 
De route, uitgezet door Hans Plas en Rob Hafkamp, brengt u door verschillende 
natuurgebieden, en niet onbelangrijk, door het Werelderfgoed De Beemster.  
Na het passeren van De Zaanse Schans draaien de  Westerdijk op rijden we het 
natuurgebied Wormer- en Jisperveld binnen.  
 
Dit gebied ligt ingesloten tussen Wormer, Oostknollendam, de ringvaart naar 
Spijkerboor en het Noord Hollandskanaal, Neck, de Rijp en Purmerend.  
Tot aan Spijkerboor rijden wij door dit natuurgebied over landelijke en smalle wegen.  
Bij Spijkerboor ligt het Fort bij Spijkerboor dat een onderdeel is van de Stelling van 
Amsterdam. 
 
Na Spijkerboor rijden we over de dijk van de Starnmeerpolder.  
In deze polder ligt het Fort Markenbinnen dat ook hoort bij de Stelling van 
Amsterdam. 
Na het verlaten van de N246 rijden we het “Leeghwater gebied” in ofwel de 
Droogmakerij de Schermer.  
Hier staan verschillende molens. Deze zijn gebruikt bij het droogmalen. 
Het Schermeer was een van de laatste grote meren in deze omgeving die werd 
drooggelegd. De drooglegging van de Schermer duurde van 1633 tot 1635.  
 
Bij Schermerhorn verlaten we de Schermer om direct het Werelderfgoed 
droogmakerij De Beemster in te rijden. Tussen 1607 en 1612 heeft Jan 
Adriaanszoon Leeghwater de polder de Beemster met behulp van 50 molens 
drooggelegd.  
 
In 1610 ging het mis en liep de Polder weer vol door een dijkdoorbraak van de 
Zuiderzeedijken. Hierop besloot men om de Ringdijk op te hogen en weer opnieuw te 
beginnen met het bemalen. Uiteindelijk op 19 mei 1612 was Droogmaker De 
Beemster een feit. 
 
De rit eindigt bij Brasserie Nauerna te Nauerna, gelegen aan de gelijknamige 
jachthaven. Richard Lezer heeft samen met de eigenaar voor ons een BBQ 
samengesteld. 
 
Na terugkeer van de Toerrit kunt u hier ook een sloep huren. Om ca. 16.30 uur zullen 
we aan tafel gaan voor de BBQ.  
 
ROCH en R75 leden en hun introducees betalen Euro 16,95 pp. excl. drankjes. 
Voor niet leden geldt een toeslag van € 5,00 pp. 
 
Omdat de meeste Rovers 4 zitplaatsen hebben, kan ook de achterbank gebruikt 
worden, dus neem gerust uw familie of vrienden mee. 



AANMELDINGSFORMULIER B.B.Q.  
voor 16 september 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u met ons mee laat het dan zo spoedig als mogelijk, bij voorkeur uiterlijk op 9 
september, weten door onderstaand formulier aan ons te mailen: 
 
Naam    : 
 
Rover type en bouwjaar : 
 
Kenteken   : 
 
Aantal deelnemers : 
  
Neemt met …….personen deel aan de Tourrit 
 
Neemt met……..personen deel aan de BBQ 
 
Betaling BBQ aan onze penningmeester Rob Dokter 
T.n.v. Rover Owners Club Holland  
IBAN: NL05INGB0002609812 
 
Voor inlichtingen over de Toerrit en BBQ kunt u terecht bij Rob Hafkamp en Richard 
Lezer en natuurlijk ook als er onderweg vragen zijn. 
telefoon 06 53 11 02 31 of 06 21 84 00 81. 
 
De ROCH accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit 
deelname aan deze Tourrit. 
Uw deelname is geheel voor eigen risico en wij vragen u de verkeersregels in acht te 
nemen en door rustig te rijden van deze rit te genieten.. 
 
U kunt uw aanmelding mailen naar: communicatie@roverclub.nl  
Bellen mag ook met Rob Hafkamp of Richard Lezer.  


